
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 13 de maig de 
1993, es reuneix a la sala d`actes de l`edifici seu de la corporació el Ple 
del Consell Comarcal de l`Alt Urgell per tal de celebrar sessió ordinària 

de  primera  convocatòria.  Presideix  la  titular,  Il⋅lma.  Sra.  Ma.  Dolors 
Majoral i Molinè i hi concorren els següents consellers:

- Jesús Fierro i Rugall
- Ramon Graell i Hernández
- Pere Planes i Planes
- Angel Porta i Cases
  Josep Maria Solà i Solà
- Bonaventura Solans i Navarro
- Antoni Vila i Baraut
- Jordi Mas i Bentanachs
- Josep Sarri i Vila
- Josep Puigdemasa i Ribó
- Jordi Sinfreu i Pascuet
- Jordi Ribó i Ortodó
- Antoni Capdevila i Tarradellas
- Ignasi Argerich i Gibert

Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez 
i Morán, qui dóna fe de l'acte.

S'hi troba també present l'interventor habilitat de la corporació, Sr. 
Emili Valero i Mallea i l`enginyer superior de la plantilla, senyor Joan 
Gurrera i Lluch, aquest últim convocat expressament per la Sra. presidenta 
per  a  informar  verbalment  en  determinats  punts  de  l`ordre  del  dia 
relacionats amb l`àrea d`infrastructures.

Excusaren la seva assistència la consellera, Sra. Mercè Cases i Torra i els 
consellers, senyors Joan Busquets i Grau, Joan Reig i Puig i Ventura Roca i 
Martí.

Assisteixen amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents: 

- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de Valls d`Aguilar
- Antoni Bastida i Obiols, alcalde d'Estamariu
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava.

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovada pel Sr. 
secretari  la  concorrència  del  quòrum  necessari  d`assistència  perquè  la 
sessió pugui ser vàlidament iniciada, es procedeix, tot seguit, a conèixer 
dels assumptes següents inclosos a l'ordre del dia:



I. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Per unanimitat, fou aprovada l`acta de la sessió anterior, sense cap esmena 
ni observació.

II. OPERACIÓ DE TRESORERIA

Vist l'expedient instruït per a la concertació d'una operació de crèdit a 
fi de poder atendre necessitats transitòries de tresoreria.

Atès que, d'acord amb l'informe lliurat per la intervenció comarcal i que 
figura a l'expedient, la quantia de l'operació a concertar no ultrapassa el 
percentatge màxim del 35% permès en relació al total de la suma d'ingressos 
liquidats per operacions corrents a l'últim exercici liquidat, raó per la 
qual és possible formalitzar legalment l'operació a l'empara de l'article 
52 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Atès que per la Comissió Informativa de Finances s'han estudiat acuradament 
les propostes presentades per les set entitats bancàries consultades, sobre 
les condicions més favorables a oferir en el conjunt de les càrregues 
financeres  que  ha  de  suportar  la  corporació  comarcal  a  resultes  de 
l'operació, i es va considerar, un cop analitzats en el seu conjunt els 
diferents factors a tenir en compte, com la més avantatjosa per a les 
arques de l'entitat l'oferta presentada per la "Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona".

Atès  que  la  corporació  presta  la  seva  total  conformitat  a  l'expedient 
instruït.

El  Ple  del  Consell  Comarcal  s'adhereix  al  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa de Finances i Règim Interior i ACORDA, per unanimitat i amb el 
quòrum  de  majoria  absoluta  previst  a  l'article  47.3.g)  de  la  Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local i 112.3.i) de la Llei 8/1987, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya:

Primer.- Concertar  amb  la  Caixa  d'Estalvis  i  Pensions  de  Barcelona,  a 
través  de  la  seva  oficina  delegada  núm.  3603  de  la  Seu  d'Urgell,  i 
mitjançant  compte  de  crèdit  formalitzat  en  pòlissa  intervinguda,  una 
operació de crèdit a curt termini per un import de TRENTA-CINC MILIONS DE 
PESSETES (35.000.000,- PTA), amb les condicions següents :

- Termini màxim de vigència: 1 any
- Interès MIBOR més el 0,40% com.
- Comissió constitució: 0,25%

Segon.- Facultar la Sra. presidenta del Consell Comarcal perquè, en nom i 
representació  de  la  corporació,  formalitzi  i  signi  els  documents 
necessaris.



Tercer.- Comunicar  a  la  Direcció  General  de  Política  Financera  del 
Departament d'Economia i Finances, a través de la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, i mitjançant certificat 
lliurat per la intervenció comarcal de fons, totes les dades relatives a 
aquesta operació, tal com preveu l'apartat b) de l'article 4 de l'Ordre de 
la Conselleria d'Economia i Finances de data 14 d'abril de 1987.

III. AJUT ECONÒMIC PER A L'ACTUACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA COMARCAL

Vista la subvenció concedida a aquesta corporació en el marc del programa 
específic d'ajuts econòmics en matèria de protecció civil, integrat en el 
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (any 1992), programa específic que 
ha estat aprovat mitjançant Decret núm. 87/1993, de 23 de març.

Atès la finalitat que aquesta subvenció està destinada a cobrir en ordre a 
l'elaboració del Pla d'Emergència Comarcal.

El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Presidència i amb l'informe 
favorable de la Comissió Informativa de l'àrea, ACORDA: 

Primer.- Acceptar l'ajuda inclosa en el programa específic d'ajut econòmic 
en matèria de protecció civil integrat en el Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya, any 1992, aprovat pel Decret 83/1993, de 9 de març de 1993 per 
al finançament de l'actuació següent:

-PLA D'EMERGÈNCIA COMARCAL, amb un pressupost total de 2.600.000 PTA,- i 
una subvenció establerta d'1.300.000,- PTA.

Segon.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del programa.

Tercer.- Aprovar la memòria elaborada sobre el "Pla d'Emergència de la 
Comarca de l'Alt Urgell"

IV. REVISIÓ DE LES TARIFES REGULADORES DELS TREBALLS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
ALS AJUNTAMENTS

En aquest punt de l'ordre del dia, pren la paraula el conseller ponent de 
la Comissió d'Infrastructures, senyor Solans i Navarro, per a informar al 
Ple de la proposta aprovada al si de la Comissió sobre la necessitat de 
modificar els criteris que regulen les bases de l'aplicació de tarifes a 

repercutir  als  ajuntaments  en  la  col⋅laboració  que  presta  el  Consell 
Comarcal per la redacció de projectes i arbitrar una fórmula, si més no amb 
caràcter  provisional  i  fins  que  les  circumstàncies  ho  aconsellin,  que 
possibiliti poder encarregar, mitjançant contractes d'assistència tècnica, 
els  treballs  de  redacció  de  projectes  a  un  professional  o  gabinet  de 
professionals, exercint els serveis tècnics del propi Consell la supervisió 
dels treballs 



i assumint les direccions d'obres; es tracta, diu el conseller, de donar 

solució  urgent  al  problema  que  sorgeix  com  a  conseqüència  de  la 
impossibilitat que tenen els serveis tècnics de la pròpia corporació de 
poder donar abast a la totalitat de la feina que se'ls acumula, atès la 
insuficiència de la seva plantilla, i que, a hores d'ara, s'agreuja a causa 
de la redacció imminent de projectes municipals d'obres acollits a les 
subvencions del PUOIS i per a la redacció dels quals una bona part dels 
ajuntaments de la comarca han demanat l'ajut tècnic del Consell Comarcal; 
essencialment, continua informant el conseller, la finalitat que persegueix 
aquesta adaptació de les bases és, d'una banda, operar una revisió de la 
tarifa mitjançant una distribució de l'import dels treballs encomanats al 
50% del seu cost a repercutir a part iguals entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments interessats i, d'altra banda, garantir que el pagament d'aquest 
percentatge per part dels ajuntaments es faci puntualment per tal d'evitar 
els problemes que afecten a la tresoreria comarcal a l'hora de fer front al 
pagament de les obligacions contretes amb els professionals adjudicataris 
dels treballs encomanats.

En conseqüència, el conseller responsable de l'àrea proposa al Ple que 
aquesta  modificació  consensuada  a  nivell  de  Comissió  d'Infrastructures 
sigui aprovada pel plenari corporatiu.

Obert el corresponent debat, el conseller Sr. Mas i Bentanachs, en la seva 
qualitat de portaveu del grup corporatiu del PSC, considera acceptable el 
plantejament exposat si bé entén que seria més lògic i equitatiu que el 
percentatge de repercussió no fos igual per a tots els ajuntaments i que 
caldria  establir  una  diferenciació  entre  ajuntaments  grans  i  petits 
establint per aquests últims, per raó de comptar amb escassos recursos, una 
tarifa  més  baixa  que  es  podria  xifrar  en  un  25%,  encara  que  aquesta 
reducció hagi d'anar en detriment de les corporacions més grans i, per 
tant, amb majors disponibilitats.

El  Sr.  Solans  manifesta  que  la  mesura  ha  vingut  determinada  per  la 
imperiosa  necessitat  d'haver  de  tirar  endavant  una  sèrie  de  projectes 
pendents  que  necessiten  tenir  entrada  en  la  Delegació  Territorial  del 
Govern abans del 30 de juny, i tot i estar d'acord en què la proposta del 
Sr. Mas pot ser estudiada més endavant, no caldria oblidar que la filosofia 

d'aquesta  col⋅laboració  es  centra  principalment  en  els  ajuntaments  més 
petits que, de fet i com es pot veure a través de les comandes que arriben 

al Consell, són els que sol⋅liciten més encàrrecs ja que s'ha de suposar que 
els més grans disposen d'uns majors mitjans tècnics i econòmics per a fer 
front, per ells mateixos, al cost de redacció dels projectes.

La presidenta, senyora Majoral, abunda en la idea de la necessitat urgent 
de fer front a la redacció dels projectes pendents tenint en compte el 
colapse actualment existent en l'oficina tècnica i considera desitjable que 
aquesta  situació  es  normalitzi,  com  més  aviat,  per  a  poder  tornar  al 
sistema anterior en què els serveis tècnics de la pròpia corporació es 
feien càrrec directament de tots els treballs.



El Sr. Mas finalitza el torn d'intervencions ratificant la conveniència 
d'anar a un criteri de diferenciació que permeti establir una tarifa més 
baixa per als municipis de menys població i recursos, a l'hora de fixar el 
percentatge del cost a repercutir entre els ajuntaments.

Així  doncs,  el  Ple  del  Consell  Comarcal,  acceptant  la  proposta  de  la 
Comissió Informativa d'Infrastructures i per unanimitat dels 15 membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer.- Aprovar  inicialment  una  modificació  en  les  Bases  que  regulen 
l'assistència  tècnica  als  ajuntaments  de  la  comarca,  pel  que  fa  a 
l'aplicació i a l'abonament del cost a repercutir als ajuntaments en la 
redacció de projectes, memòries valorades i direccions d'obres, quedant 
redactada aquesta modificació en la forma següent:

- Punt únic: "Les tarifes a abonar pels ajuntaments que hagin sol.licitat 
al Consell Comarcal l'assistència tècnica i aquesta hagi estat acceptada a 
través de la Comissió Informativa d'Infrastructures, seran les següents :

1. MEMÒRIES VALORADES

S'estableix una tarifa única de 20.000 PTA

2. PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRES

La tarifa a repercutir als ajuntaments resultarà d'aplicar un cinquanta per 

cent (50%) de reducció a les tarifes col⋅legials que en cada moment siguin 
vigents, una vegada descomptat el 20% reglamentari de reducció d'honoraris 
per a treballs realitzats per a alguna administració pública.

3. ABONAMENT AL CONSELL COMARCAL

En el moment que un treball d'assistència tècnica sigui acceptat per la 
Comissió  d'Infrastructures,  es  comunicarà  a  l'ajuntament  interessat 
juntament  amb  la  quantia  que  li  correspongui  satisfer  pel  treball 
sol.licitat (estimat en funció del pressupost previst de l'obra a projectar 
o dirigir).

L'abonament de la quantitat resultant es realitzarà en el moment de lliurar 
els treballs (en el cas de memòries i projectes) o en el moment de la 
signatura  de  l'acta  de  recepció  provisional  (en  el  cas  de  direcció 
d'obres).

Segon.- Aprovar inicialment el text refós de les esmentades Bases, un cop 
operada la modificació anterior.

Tercer.- Sotmetre a informació pública els presents acords, mitjançant els 
preceptius anuncis i durant el termini de trenta dies, i donar audiència a 



les corporacions municipals interessades pel mateix període per tal que es 
puguin presentar les reclamacions i suggeriments que s'estimin oportuns en 
el ben entès que transcorregut l'esmentat termini sense haver-hi els acords 
inicialment adoptats, esdevindran definitius.

V. CONVOCATÒRIES DELS PROGRAMES PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS I PER AL SEU TRACTAMENT 

Vista l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de data 10 de març de 1993 
(DOGC núm.1728 de 31.3.93- codi 03.04.93), per la qual es fa pública la 
convocatòria  del  programa  per  al  foment  de  la  recollida  selectiva  de 
residus sòlids urbans.

Atès que l'objectiu d'aquesta convocatòria és de facilitar als ens locals 

que així ho sol⋅licitin, mitjançant la seva cessió gratuïta, contenidors per 
a la recollida selectiva de vidre, piles i paper.

Atès que aquest Consell Comarcal, coordinadament amb la Conselleria de Medi 
Ambient, projecta una campanya que té com a objectiu protegir i millorar el 
medi ambient d'una zona concreta del territori de la comarca mitjançant la 
promoció de la recollida selectiva de residus sòlids urbans.

Atès  que  aquesta  campanya,  localitzada  concretament  en  els  nuclis  de 
població pertanyents als municipis de La Vansa i Fórnols i de Tuixén, així 
com en els pobles de Gavarra i el Ges, servirà d'experiència pilot per a 
emprendre actuacions similars en altres zones i indrets de la comarca.

El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió Informativa de 
l'àrea i per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la sessió, 
ACORDA :

Primer.- Aprovar la concorrència a la convocatòria del programa per al 
foment de la recollida selectiva de residus sòlids urbans, publicada a 
través de l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya de data 10 de març de 1993, al Diari Oficial núm. 1728 de 31-3-
93.

Segon.- Sol.licitar, a l'empara de l'article 2 de la convocatòria i per al 
desenvolupament de les actuacions a dur a terme en aquesta comarca de cara 
a la protecció i millora del medi ambient, els següents contenidors :

- 21 contenidors per a la recollida de vidre
- l7 contenidors per a la recollida de paper i,
- 14 contenidors per a la recollida de piles
 
Tercer.- Aprovar el document tècnic que forma part de l'expedient i que 
figura com a annex del present acord.

Quart.- Comprometre's  aquest  Consell  Comarcal  a  repartir  entre  els 
diferents nuclis i indrets més adients, situats dins de l'àrea territorial 



d'actuació  dels  municipis  als  que  afecta  la  campanya,  els  contenidors 
cedits gratuïtament i destinats a la recollida selectiva. 

Cinquè.- Comprometre's aquest Consell Comarcal a atendre el manteniment 
dels contenidors adquirits 

Sisè.- Pel que fa a la utilització dels contenidors per a la recollida 
selectiva de piles usades, comprometre's aquest Consell Comarcal a recollir 
als diferents establiments les piles usades i a centralitzar aquestes piles 
en un únic punt.

Vista també l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de data 9 de març de 
1993 (DOGC núm.1728 de 31.3.93, codi 03.03.93), per la qual es fa pública 
la convocatòria del programa específic de tractament de residus sòlids 
urbans.

Atès que la finalitat del programa és de facilitar a les corporacions 
locals de Catalunya els mitjans econòmics necessaris per a procurar una 
millor qualitat en la gestió dels serveis de recollida i tractament de 
residus i contribuir així a la preservació i protecció del medi ambient.

Atès que aquest Consell, com a ens rector d'una comarca de muntanya molt 
significada, s'ha plantejat com a objectiu prioritari d'emprendre una acció 
coordinada  amb  la  Conselleria  de  Medi  Ambient  i  els  municipis  que  la 
integren per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants, i oferir 
al turisme que ens visita una imatge neta dels nostres pobles i del seu 
entorn natural.

Atès que hi ha el propòsit d'implantar la primera experiència en aquesta 
matèria en unes zones determinades de la comarca compreses pels nuclis de 
població que integren les valls de La Vansa i Tuixén, experiència que 
després s'anirà estenent a d'altres àrees geogràfiques i indrets de la 
comarca  a  mesura  que  les  necessitats  així  ho  aconsellin  i  les 
disponibilitats de recursos econòmics ho permetin. 

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  adherint-se  al  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa de l'àrea i per unanimitat dels 15 membres corporatius presents 
a la sessió, ACORDA :

Primer.- Aprovar concórrer a la convocatòria del programa específic de 
tractament de residus sòlids urbans, publicada a través de l'Ordre de la 
Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya de data 9 de 
març de 1993, al Diari Oficial núm. 1728 de 31-3-93.

Segon.- Sol.licitar, a l'empara de l'article 6 de la convocatòria i per al 
desenvolupament de les actuacions a dur a terme en aquesta comarca de cara 
a la protecció i millora del medi ambient, una subvenció del 100% del cost 
de la inversió referida al següent :



- Construcció d'un abocador controlat al terme municipal de La Vansa i 
Fòrnols, per un import de 20.000.000,- de pessetes.

- Adquisició de 25 compostadors a distribuir entre els diferents nuclis de 
població dels municipis de La Vansa i Fòrnols i de Josa i Tuixén, per un 
import de 6.250.000,- pessetes
 

Tercer.- Aprovar el document tècnic que forma part de l'expedient i que 
figura com a annex del present acord.

Quart.- Comprometre's aquest Consell Comarcal al finançament de la part del 

pressupost que no cobreixi la subvenció sol⋅licitada, en el cas que aquesta 
no arribi al 100% sol.licitat. 

VI. SOL⋅LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L'EDICIÓ D'UNA GUIA D'ARTESANS DE LA 
COMARCA

A  l'empara  de  l'Ordre  de  la  Conselleria  d'Indústria  i  Energia  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  per  a 
l'atorgament  de  subvencions  en  el  marc  del  Programa  de  foment  de 
l'artesania, el plenari corporatiu, per unanimitat dels membres concorrents 
i acceptant la proposta de la Comissió Informativa de Promoció i Foment de 
l'activitat sòcio-econòmica, acorda sol.licitar al Departament d'Indústria 
i Energia una subvenció equivalent al 70% del cost de l'actuació, per tal 
de fer front a les despeses derivades de l'elaboració i edició d'una guia 
d'artesans de la comarca, i es faculta expressament a la Sra. presidenta 
perquè cursi a l'organisme competent, juntament amb la instància, tota la 
documentació a què fa referència el punt 4 de les Bases de la convocatòria.

VII.- PROPOSTA D'APROVACIO DE LES MEMORIES DE SERVEIS SOCIALS, ANY 1993. 

Són  posats  a  la  consideració  del  Ple  i  aprovats  per  unanimitat  els 
documents  relatius  a  la  Memòria  de  la  Unitat  Bàsica  d'Atenció  Social 
Primària  de  la  comarca  corresponent  a  l'any  1992  i  la  Planificació 
d'activitats i serveis de la mateixa Unitat Bàsica per a l'any 1993.

ASSUMPTE D'URGÈNCIA 

1r.) Fora  de  l'ordre  del  dia  i  prèvia  l'oportuna  aprovació  d'assumpte 
d'urgència, és posat a la consideració del plenari corporatiu el Plec de 
Clàusules Administratives "Tipus" reguladores dels contractes d'assistència 
que  tinguin  lloc  en  aquest  Consell  Comarcal,  mitjançant  contractació 
directa.

L'objectiu  d'aquesta  contractació  es  dirigeix,  per  raons  de  necessitat 



peremptòria, a la contractació d'un professional o gabinet de professionals 
idonis  per  a  poder  redactar  determinats  projectes  d'obres  municipals 
d'urgent elaboració, en el marc de la cooperació tècnica que presta el 

Consell Comarcal a aquells ajuntaments mancats de recursos que sol⋅liciten 
aquest tipus d'ajut.

Els membres corporatius que ja han intervingut en el debat del punt 4 de 
l'ordre del dia es ratifiquen en les seves consideracions ja manifestades 
pel que fa a la urgència de recórrer a aquesta contractació, i el Ple del 
Consell 

Comarcal, a proposta de la Presidència, adoptà, per unanimitat, el següent 
ACORD:

Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives "Tipus" reguladores 
dels contractes d'assistència que tinguin lloc en aquest Consell Comarcal, 
mitjançant contractació directa.

Segon.- Exposar al públic l'esmentat plec durant un termini de quinze dies, 
mitjançant la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat, perquè s'hi puguin presentar reclamacions 
les quals, en cas de produir-se, han d'ésser resoltes per aquest Plenari.

2n.) Fora també de l'ordre del dia, i amb l'aprovació prèvia d'assumpte 
d'urgència, la corporació passa a examinar la instància de data 5 de maig 

d'enguany  cursada  per  l'Alcaldia  d'Oliana  en  la  que  sol⋅licita  que  el 
Consell Comarcal informi favorablement sobre el canvi de destinació d'una 
subvenció atorgada a l'esmentat Ajuntament per a fer front al finançament 
d'una obra municipal inclosa en el Pla Específic de la Diputació, any 1993.

I  atès  que  en  base  a  raons  d'interès  públic,  el  Ple  de  l'Ajuntament 
d'Oliana, en sessió de data 29 d'abril passat, ha considerat convenient 
d'acordar el canvi de la subvenció adscrita a l'obra nº 93/2.008-DL del Pla 
Específic  de  1993  anomenada  "CASA  CONSISTORIAL"  i  atribuir  aquesta 
subvenció,  per  un  import  de  2.971.694  PTA,  a  una  altra  obra  titulada 
"OBERTURA I URBANITZACIÓ PARCIAL DELS CARRERS GIRONA I LLUÍS COMPANYS, 1a. 
FASE".

Atès que, en no alterar-se l'import de la subvenció atorgada i considerar-
se atendibles els motius que esgrimeix l'Ajuntament per a operar el canvi, 
el Consell Comarcal no troba cap impediment que desaconselli d'autoritzar 
la petició formulada.

Atès que, d'acord amb la base desena de les aprovades per a l'aplicació del 
Programa  Específic  1993-1995,  li  correspon  a  aquest  Consell  Comarcal 
d'informar prèviament en totes aquelles peticions que ha d'autoritzar la 
Comissió de Govern de la Diputació pel que fa a peticions de canvi d'obres 
incloses al Pla Específic.

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  per  unanimitat  dels  membres  corporatius 



presents a la sessió, ACORDA:

Primer.-  Informar  favorablement  la  petició  cursada  per  l'Ajuntament 
d'Oliana per a poder ésser autoritzat a operar el canvi de destinació de la 
subvenció que per un import de 2.971.694,- PTA anava destinada inicialment 
al finançament de l'obra núm. 93/2.008-DL, anomenada "CASA CONSISTORIAL" , 
inclosa al Pla Específic de la Diputació any 1993, i atribuir l'import de 
la  dita  subvenció  a  una  altra  obra  municipal  titulada  "OBERTURA  I 
URBANITZACIÓ PARCIAL DELS CARRERS GIRONA I LLUÍS COMPANYS, 1a. FASE".

Segon.- Traslladar una certificació d'aquest acord a l'Excma. Diputació 
Provincial de LLeida per tal que l'organisme competent de l'ens provincial 
pugui autoritzar el canvi sol.licitat.

VIII. INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA

La Sra. presidenta passa, tot seguit, a facilitar informació sobre els 
següents temes d'interès:

- Fa un recull de totes les disposicions aparegudes al Diari Oficial de la 
Generalitat en matèria de subvencions de medi ambient i recorda als senyors 
alcaldes presents els requisits principals de les respectives convocatòries 
i  els  terminis  establerts  per  a  presentar  les  instàncies  així  com  la 
documentació a acompanyar en cada cas.

- Fa menció de la Resolució del Departament de Governació publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 16 del passat mes 
d'abril, per la qual queden suprimides un sèrie d'entitats locals menors de 
Catalunya, entre les qual s'hi troben les de Bar i Ortedó, pertanyents als 
municipis  de  Pont  de  Bar  i  d'Alàs  i  Cerc,  respectivament,  d'aquesta 
comarca.

- Informa sobre l'Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
publicada al DOGC de data 29 d'abril d'enguany per la qual, i en virtut del 
conveni  signat  entre  la  Generalitat,  les  diputacions  provincials  i  la 
Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, es regula una línia d'ajuts a la 

instal⋅lació de telèfons en aquells habitatges d'àmbit rural que reuneixin 
els  requisits  de  titularitat,  domicili  i  vinculació  a  una  explotació 
agrària. 
Aquesta disposició és considerada com a una notícia molt positiva perquè 
pot donar solució al greu problema que pateix la nostra comarca en quedar 
encara moltes masies i poblament aïllat sense poder gaudir d'aquest servei 

en atenció al cost elevat que la seva connexió i instal⋅lació representa de 
cara al veïnat afectat, sense possibilitats per part d'aquest de poder 
obtenir cap ajut raonable.

- Informa sobre la incorporació del primer objector que ha estat adscrit al 

Consell Comarcal com a entitat col⋅laboradora en el conveni subscrit amb 



l'Oficina per a la Prestació Social dels Objectors de Consciència i que té 
el seu destí en el municipi de Ribera de l'Urgellet.

- Fa menció del Certamen Literari que celebraran les diferents associacions 
de  la  gent  gran  de  la  comarca,  així  com  l'organització  d'una  mostra 
artesanal que organitza el mateix col.lectiu i que serà exposada al públic 
en la planta baixa de l'edifici del Consell.

-  També  fa  referència  a  l'èxit  d'assistència  assolit  amb  motiu  de  la 
celebració de dues taules rodones sobre "els joves i la seguretat vial".

- Recorda la Sra. presidenta la convocatòria feta pel Sr. Alcalde d'Albesa 
per a concórrer el pròxim dia 16 de maig a la "Trobada d'Alcaldes" de 
municipis de menys de 3000 habitants i demana que, en cas de no poder 
assistir a la reunió de treball, es trameti el butlletí d'adhesió.

- Fa memòria de la reunió anunciada per al dia 18 de maig per la Junta de 
Sanejament  a  la  que  estan  convocats  especialment  els  secretaris  dels 
ajuntaments per a rebre instruccions sobre la tramitació administrativa que 
suposarà  incloure  en  els  rebuts  de  l'aigua  la  quota  del  cànon  de 
sanejament.

- Fa també referència a la reunió de la Ponència per a la Revisió i 
Actualització del Cadastre d'Urbana que tindrà lloc en la mateixa seu del 
Consell Comarcal el pròxim dia 20 de maig, i a la que estan convocats tots 
el alcaldes dels ajuntaments afectats.

- Informa que de cara a la promoció turística de la nostra comarca, el 
Consell ha estat present amb un mòdul al Saló Internacional de Turisme de 
Catalunya (SITC), dins del Stand del Patronat de Turisme "ARA LLEIDA" així 
com  a  "EXPOVACACIONES"  de  Bilbao  al  Stand  del  Consorci  de  Promoció 
Turística de Catalunya, on hi havien també presents altres 2 comarques de 
Lleida  (L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran). Ambdues fires han constituït 
un gran èxit de públic.

- Finalment, la Sra. presidenta informa sobre la darrera reunió celebrada 
per la Junta de la ZOE en la qual es va abordar el tema relatiu al Pla 
d'Abastament d'aigua i es va plantejar la possibilitat que la subvenció 
d'aquest organisme pugui arribar, en el cas dels municipis més petits, fins 
al 90% del pressupost d'execució de l'obra. També es varen tractar d'altres 
temes com el relatiu a les inversions fetes en matèria d'agricultura.

PRECS I PREGUNTES

El  conseller,  senyor  Mas  i  Bentanachs,  intervé  en  aquest  torn  fent 
preguntes sobre dos punts que, en la seva apreciació, considera objecte de 
preocupació. 
El  primer  d'ells  es  relaciona  amb  la  legalització  dels  dos  abocadors 



incontrolats de terres i pedres ubicats, el primer, camí de la Parròquia 
d'Ortó i, el segon, a la carretera de Civís, a uns 150 metres després de 
l'encreuament del Pont del Valira, i pregunta quines mesures s'han adoptat 
o es pensen adoptar per a regularitzar la situació d'aquests dos abocadors.

El segon punt gira a l'entorn del sensible retard que, en la seva opinió, 
sofreix l'aprovació del pressupost 1993 de la corporació, tenint en compte 
la proximitat de l'estiu i el fet de no haver-se pogut veure encara ni tan 
sols cap avançament del mateix.

En relació a la primera pregunta i sense perjudici de poder informar del 
tema amb més elements de judici en un proper plenari, el conseller de 
l'àrea 

d'infrastructures, senyor Solans, considera oportú precisar que hi ha una 
sèrie d'ajuntaments que varen donar competències al Consell en matèria 
d'abocaments i que aquestes competències, però, no tindran cap operativitat 
ni eficàcia si els propis ajuntaments no denuncien al Consell l'existència 
de qualsevol acte abusiu que puguin detectar en el seu municipi, condició 
necessària perquè els serveis tècnics i jurídics del Consell puguin actuar 
i proposar les oportunes mesures als òrgans de decisió corporatius.

Respecte  a  la  preocupació  per  el  retard  en  l'aprovació  del  pressupost 
d'enguany, el president de l'àrea de Finances, senyor Fierro i Rugall, vol 
puntualitzar al senyor Mas que el fet de no haver-se aprovat encara el 
pressupost no es tan greu si es té en compte que la pròpia Llei preveu una 
pròrroga automàtica del pressupost de l'exercici anterior i recordar-li que 
aquest ha estat un tema del qual es va parlar en Comissió, existint la 
voluntat de portar l'aprovació del nou pressupost al proper plenari de juny 
o, si més no, a una extraordinària posterior del mateix mes, mitjançant les 
reunions prèvies que siguin necessàries a nivell de Comissió.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,20 
hores, de la qual s'estén la present acta que és signada per la senyora 
presidenta, amb mi, el secretari. Certifico.

   LA PRESIDENTA                                     EL SECRETARI



DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858603 al 
núm. 858614, i comprèn un total de 12 folis, numerats del 50 al 61.

La Seu d'Urgell, 11 de juny de 1993

EL SECRETARI

/


